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Сажетак
Рад се бави преписивачком делатношћу манастира Карловачке митрополије у 18. столећу као одразом средњовековне 
традиције. Пошто је укратко анализирана карактеристична историјска ситуација, наведени су разлози и сврха 
настављања преписивања у то време. Разматрају се интензитет и распрострањеност преписивачке праксе, врсте 
преписиваних књига (богослужбене, богословске, историографске, школске итд.), фреквентност преписивачког рада 
у току столећа, као и обичај компилирања личних зборника и њихово место у манастирским библиотекама. Наводе 
се и преписивани наслови, типични за овај период, при чему има књига српског, руског и западноевропског порекла. 
Нарочито се подвлачи пракса преписивања оригиналних дела српске средњовековне књижевности, како литургијских, 
тако и историографских. Појава новог типа школства код Срба илустрована је обичајем преписивања школских уџбеника. 
Посебно су наглашене и везе са руском културом, која је, између осталог, имала и посредничку улогу. На крају је дат 
кратак преглед и оцена дела рукописне збирке манастира Грабовца, везане за овај период, при чему је више пажње 
усмерено на полемичку теолошку литературу.

Кључне речи: рукописне књиге, преписивање, манастири, Карловачка митрополија, 18. век, манастирске библиотеке, 
рукописнa збиркa манастира Грабовца

Кла сич ни пе ри од исто ри је срп ске књи ге ве зан је пре све га за тра ди ци ју пи са ња и пре пи-
си ва ња. Без об зи ра да ли се ра ди о пи са њу – ства ра њу ори ги нал ног де ла, или пре пи си ва њу 
– умно жа ва њу већ по сто је ћег,1 то вре ме, ко је у исто риј ској пе ри о ди за ци ји спа да углав ном у 
сред њи век, про ду жа ва се, си лом исто риј ских окол но сти, и у епо хи штам па не књи ге. Не до во-
љан број књи га ко је је про из ве ло ра но срп ско штам пар ство про у зро ко вао је на ста вља ње прак-
се пи са ња и пре пи си ва ња. Она је при сут на чак и кад срп ска бо го слу жбе на ме ста, на пр вом 
ме сту ма на сти ри, поч ну убр за но уво зи ти ру ску штам па ну књи гу, то јест у 17. ве ку. Си ту а ци ја се 
дра стич но не ме ња ни на гра ни ци ве ко ва.2 Иако се ста ти стич ки без ве ћих на по ра мо же утвр-
ди ти да удео срп ске ру ко пи сне књи ге, ка ко ра сте увоз ру ске штам па не, у укуп ном фон ду све 
ви ше опа да, ње на про из вод ња још ду го не ће пре ста ти. Очи глед но да, без об зи ра на то што се 
при мат штам па не књи ге одав но не до во ди у пи та ње, ни је мо гу ће на тај на чин за до во љи ти све 
по тре бе. Ов де се по ста вља не ко ли ко пи та ња на ко ја ни је увек ла ко од го во ри ти. Да ли је увоз 
ру ске штам па не књи ге у 18. ве ку био у број ча ном сми слу до во љан? Да ли су се у да том тре-
нут ку мо гле на ба ви ти све ну жне књи ге? Да ли су штам па не књи ге са др жа ле све вр сте тек сто ва 

1   Ову по де лу да је мо из ме то до ло шких раз ло га. У тра ди ци о нал ном сми слу, она је мно го ма ње из ра же на но да нас, због дру га чи је 
све сти о уло зи ауто ра.

2  Мо жда из не на ђу је чи ње ни ца да је иста си ту а ци ја у то вре ме би ла и у Ру си ји, где је ипак штам пар ство би ло вр ло раз ви је но: 
„Кни го пе ча та ние не то ль ко не пре кра ти ло прак ти ку пе ре пи ски книг, но, по-ви ди мо му, и не со кра ти ло ее раз ме ры. И в XVII, и 
да же в XVI II в. пе ре пи сы ва ние книг про дол жа ло сь, хо тя, как мы зна ем, чи сло вы хо див ших в Рос сии книг не пре рыв но ро сло.“ 
(Сер гей Па вло вич Луп пов, Кни га в Рос сии в XVII ве ке (Ле нин град: На у ка, 1970), 37). По што се ра ди о истом кул тур ном кру гу, и 
по што су и ру ске ма на стир ске би бли о те ке има ле слич не по тре бе као и срп ске, очи глед но да су по је ди ни уз ро ци на ста вља ња 
про из вод ње ру ко пи сне књи ге та ко ђе слич ни.
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по треб них срп ским ма на стир ским би бли о те ка ма? Да ли су срп ски ма на сти ри – или њи хо ви 
при ло жни ци – увек би ли фи нан сиј ски ка дри да обез бе де по треб не књи ге? Да ли су по сто ја ле 
спе ци фич не по тре бе срп ског дру штва у Кар ло вач кој ми тро по ли ји 18. ве ка, па пре ма то ме и 
ма на сти ра, ко је штам па на ру ска књи га ни је мо гла по кри ти?

На ова пи та ња мо гу се ипак да ти ре ла тив но за до во ља ва ју ћи од го во ри, из вр ши ли се ма кар 
и ле ти мич на ана ли за пи са них/пре пи си ва них књи га. На пр вом ме сту, мо ра се сва ка ко про ве-
ри ти има ли ме ђу пре пи си ва ним књи га ма бо го слу жбе них, тј. оних ко је се пре пи су ју за то што 
спа да ју у ма на стир ски бо го слу жбе ни ми ни мум. Увид у збир ке за пи са и са ме би бли о те ке све-
до чи да се то ком це лог 18. сто ле ћа та прак са на ста вља, иако ни ским ин тен зи те том. Ме ђу тим, 
тај по да так ва жан нам је ка ко би смо по сред но по ку ша ли про ту ма чи ти та да шњу си ту а ци ју. Ако 
се бо го слу жбе не књи ге још увек по не где пре пи су ју, то зна чи да оне у штам па ном об ли ку ни су 
увек и на сва ком ме сту би ле до ступ не по је ди ним ма на сти ри ма: мо гу ће је да су би ле пре ску-
пе, а да ма на стир сам ни је тре нут но имао нов ца да их ку пи, или се ни је про на шао ни ко ко би 
их при ло жио; мо гу ће да их уоп ште у да том тре нут ку и ни је би ло на тр жи шту, а ни је да ле ко 
ни мо гућ ност да не ке од књи га по треб них срп ским ма на сти ри ма у Ру си ји ни ка да и ни су би ле 
штам па не. У пр вој че твр ти ни ве ка пре пи си ва ња бо го слу жбе них књи га би ло је, ре ци мо, у Ве ли-
кој Ре ме ти: 1702. пре пи сан је је дан треб ник,3 је дан ми неј 1707,4 а 1723. си нак сар;5 ка сни је ће 
(1764) би ти пре пи са на и „књи га ка но на на осам гла со ва“.6 Слич но је, ре ци мо, би ло и са ма на-
сти ром Кру ше до лом, где је пре пи са на јед на књи га са чи ном осве ће ња цр кве (1749),7 а по том 
и „Чин би ва је ми на осно ва ни је цер кви“.8

Бо го слу жбе не књи ге оп штег ти па пред ста вља ју ма њи ну, узме мо ли у об зир све ру ко пи сне 
књи ге на ста ле у 18. ве ку по ма на сти ри ма Кар ло вач ке ми тро по ли је. Ипак, би ло је и дру га чи јих 
тек сто ва по треб них за бо го слу же ње, до ко јих се ни је мо гло до ћи дру гим пу тем до пи са њем и 
пре пи си ва њем. Од њих мо же мо по ме ну ти слу чај пре пи си ва ња тзв. Ја ко вље ве ли тур ги је 1751. 
у Ши ша тов цу,9 што је сва ка ко знак да ова ли тур ги ја ни је код нас би ла не по зна та. Ве ћи на, ме-
ђу тим, бо го слу жбе них са ста ва ко је је тре ба ло пре пи са ти ра ди ко ри ште ња, го то во по пра ви лу, 
пред ста вља ју они ко јих ни је би ло у ру ским штам па ним књи га ма, а ти чу се исто ри је и тра ди-
ци је Пећ ке па три јар ши је. Нај по зна ти ји је слу чај Ср бља ка, ко ји у да на шњем об ли ку на ста је 
у срп ској мо на шкој сре ди ни, ма на сти ру Ра ков цу, по чет ком 18. ве ка, ка ко би се на док на дио 
не до ста так слу жби срп ским све ти те љи ма, ко је ру ске књи ге ни су са др жа ле,10 а ко ји је у 18. ве-
ку два пут штам пан (у Рим ни ку 1761. и Ве не ци ји 1765).11 Осим Ср бља ка, би ло је до ста слу ча је-
ва пре пи си ва ња по је ди нач них слу жби срп ским све ти те љи ма. Нај ка рак те ри стич ни ји је слу чај 
Кру ше до ла, ко ји је, као „де спот ска“ оби тељ, на ро чи то мо рао би ти за ин те ре со ван за слу жбе 

3  Љу бо мир Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, 1–6 (Бе о град: СА НУ; На род на би бли о те ка Ср би је, 1982–1988), 7284 (У 
да љем тек сту: ССЗН).

4  ССЗН, 2165.

5  Свzтаz и божественнаz кни га гл(агол)емаz сти хо ло гия списаннаz трuдwм въ ста ро сти и бо ле э зны ду ше спа сной да ска ла Маѯvма, іермо-
на ха по та щ ав8 се тру до люб не на пи са въ въ мо на сти ру Ре ме ти, хра му све та го ве ли ко му че ни ка Ди ми тріа мvроточиваго, и при ло жи ю на 
слу жбу его хра му въ Фру шкой Го ры близ рэке Ду на ва. И про си ть чту щ а го или пре пи су ю щ а го да бла го сло ве ть се му до сто й на го. Се же 
бы сть въ лэ та t ро жда ства Хри сто ва на ¤аpкг ав гу ста з& прі игу ме ну кvр Ди ми трію iеромонаху (ССЗН, 7547).

6  ССЗН, 3239.

7  Са ва Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла (Срем ски Кар лов ци: Мо на шко удру же ње пра во слав не срп ске Ми тро по ли је 
кар ло вач ке, 1914), број је ди ни це (у да љем тек сту: бр.) 33.

8  Исто, бр. 34.

9  Че до мир Де нић, „Би бли о те ка ма на сти ра Ши ша тов ца од Лу ки ја на Му шиц ког до кра ја XІX ве ка“, у Ма на стир Ши ша то вац (Бе о-
град: СА НУ; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1989), 401. Осим ово га, пре пи си ва ли су се и дру ги ма њи бо го слу жбе ни тек сто ви, по пут 
слу жбе све тој Пет ки (Фе нек, 1777 – ССЗН, 8473) и чи на по гре бе ња мо на ха (Ра ко вац, 1779 – ССЗН, 8520). Те шко је ре ћи за што 
је до ла зи ло до пре пи си ва ња ова квих тек сто ва, ко ји су се ина че на ла зи ли у ре дов ним цр кве ним књи га ма.

10  О про бле му ср бља ка у 18. ве ку: Ла за Чур чић, „Ср бља ци у XVI II ве ку“, у Срп ске књи ге и срп ски пи сци 18. ве ка (Но ви Сад: Књи жев-
на за јед ни ца Но вог Са да, 1988), 32–62.

11  Да су се слу жбе срп ским све ти те љи ма пре то га пре пи си ва ле у не ком оби му, го во ри и по да так о не и ме но ва ном мо на ху ко ји 
1757. до ла зи у Хо по во баш са тим ци љем, „ра ди пре пи са ни ја пра ви ла све тих отец серб ских“ (ССЗН, 8114).
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све тим Бран ко ви ћи ма. Та ко се го ди не 1720. у том ма на сти ру по ја вио пре пис оп ште слу жбе 
„све тим де спо ти ма“, пи сан срп ском ре цен зи јом, са по све том ми тро по ли ту Ви кен ти ју По по ви-
ћу.12 По том је, око по ло ви не ве ка, на стао пре пис слу жбе све том Јо ва ну Де спо ту, све тим Ата-
на си ју и Ки ри лу Алек сан дриј ским, као и све том Мак си му ар хи е пи ско пу, „де спо ту срп ском“; 
пре пис са др жи и Мак си мов жи во то пис.13 Осим ове збир ке слу жби, не где у исто вре ме у Ши-
ша тов цу би ва пре пи са на и слу жба ца ру Уро шу са ње го вим жи ти јем, де ло па три јар ха Пај си ја 
Ја њев ца, ко ја се ка сни је за те кла у Кру ше до лу.14

Под ра зу ме ва ло се да ће се, из раз ло га очу ва ња те тра ди ци је, пре пи си ва ти и дру ге књи ге, 
ко је ни су бо го слу жбе не, али их та ко ђе не ма увек по ру ским штам па ним књи га ма, као што је 
жи ти је Све тог Са ве. Сре ди ном ве ка у Ку ве жди ну на ста је је дан пре пис, ко ји се ка сни је на шао 
у ма на сти ру Кр ка, ван гра ни ца Ми тро по ли је.15 Тих го ди на (1756) Са вин жи во то пис пре пи су је 
се и у Ре ме ти; ве за са сред њо ве ков ним пре да њем чу ва се, из ме ђу оста лог, и чи ње ни цом што 
је пре пи сан са „древ ног“ ру ко пи сног ори ги на ла.

Пре пи са сz сіz кни га, жі тіе иже во свzтых от ца на ше го Сав вы пер ва го арх. серб скагw, t древ них 
рукописаниzхъ ноемвріz 2-го 1756-го го да въ мо на сти рэ Ре ме ти.16

Го то во исто вре ме но, за по ве шћу ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, исто жи ти је пре пи су је се 
и у ње го вој ре зи ден ци ји у Кар лов ци ма. Ово ја сно го во ри да се у то вре ме ја вља исто ри ци стич-
ки на ци о нал ни ин те рес, јер жи ти је Све тог Са ве очи глед но по ста је оба ве зна ли те ра ту ра у мо-
на шким кру го ви ма, ода кле ће се овај култ сна жни је пре но си ти у на род. Ја че бу ђе ње за ни ма ња 
за на ци о нал не те ме све до че још не ки зна чај ни пре пи си. Ве зу са из вор ном Ср би јом и кла сич-
ним пре да њем оства ру је и игу ман Врд ни ка Сте фан Зо ра но вић, ко ји са ори ги на ла на ђе ног код 
по зна тог у то вре ме ду хов ни ка Кон стан ти на Сту де ни ча ни на пре пи су је „исто ри ју серб ски(х) 
ца реј“ (1764).17 За ни мљив по ду хват слич ног усме ре ња ор га ни зу је се 1774. у Кру ше до лу, где 
се пре пи су ју Сла ве но срп ске хро ни ке „из ори ги на ла Ге ор ги ја Бран ко ви ча исто ри је“, и то у три 
то ма.18 Овај обим ни текст гро фа Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, не су ђе ног де спо та Или ри ка, ко ји је у 
це лом 18. ве ку ужи вао из у зет но по што ва ње, схва тан је као ри зни ца на ци о нал них иде ја, ко је 
су се у то вре ме про грам ски раз ви ја ле у Кар ло вач кој ми тро по ли ји упр кос гер ма ни за ци ји си-
сте мат ски спро во ђе ној у вре ме Ма ри је Те ре зи је, због че га се мо рао на ћи и у оп ште жи ти ји ма 
као цен три ма очу ва ња и раз во ја на ци о нал не све сти.19

Оно што је спе ци фич ност ру ко пи сне тра ди ци је 18. ве ка је сте пре пи си ва ње тек сто ва бо го-
слов ског са др жа ја и то нај че шће оних ко ји су плод ру ског ака дем ског бо го сло вља 17. и 18. 
ве ка. Но ва ру ска те о ло шка ми сао у то вре ме је пред ста вља ла стан дард у Кар ло вач кој ми тро-
по ли ји, што све до чи ве ли ки број ру ских штам па них књи га тог по ре кла про на ђе них у ма на-
стир ским би бли о те ка ма (па и ши ре): ма на стир ске збир ке су на тај на чин по ку ша ва ле да бу ду 
са вре ме не, па ма кар и тра ди ци о нал ним и не са вре ме ним ме то дом пре пи си ва ња, уко ли ко се 
до ори ги нал них књи га ни је мо гло до ћи у по треб ном бро ју при ме ра ка, или су би ле пре ску пе. 

12  Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, бр. 21.

13  Исто, бр. 20.

14  Исто, бр. 22. Слу жбе Бран ко ви ћи ма пре пи си ва ле су се и ван ма на сти ра. Је дан та кав ру ко пис, ко ји је са др жао слу жбе Мак си му 
де спо ту, Ан ге ли ни де спо ти ци, Сте фа ну де спо ту и Јо ва ну де спо ту, са чи нио је 1740. у Но вом Са ду све ште ник Или ја Стој ко вић; 
не зна ним пу тем ру ко пис је сти гао у Дал ма ци ју, у ма на стир Дра го вић: Vla di mir Mo šin i Mi lan Ra de ka, „Ći ril ski ru ko pi si u sje ver-
noj Dal ma ci ji“, Sta ri ne JA ZU br. 48 (1958): 206.

15  Isto, 196 (бр. 28). Пре пис је из 1752, са др жи 142 ли ста.

16  ССЗН, 3098.

17  ССЗН, 3240.

18  ССЗН, 3413, 3414, 3435.

19  Не и ме но ва на „исто ри ја“, ко ја се 1769. го ди не пре пи су је у Ре ме ти, „по ве ље ни јем пре че сњеј ша го го спо ди на Ата на си ја Иса и је-
ви ћа“, ве ро ват но та ко ђе спа да у кор пус на ци о нал них тек сто ва.
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Оне су, осим то га, пред ста вља ле оба ве зну мо на шку обра зов ну ли те ра ту ру, због че га су про сто 
мо ра ле на ћи сво је ме сто у ма на сти ри ма. Пре пи си ва њем та ко на ста је до дат ни део „књи га за 
чи та ње“.

Иако не ма цр те су штин ске ори ги нал но сти, ова ак тив ност ни је се од ви ја ла на јед на ком ни-
воу. Ме то до ло шки је мо же мо по де ли ти на ме ха нич ку и кре а тив ну. У пр ву гру пу спа да ло би пу-
ко пре пи си ва ње са ру ских пред ло жа ка. Дру га гру па укљу чу је оне ли те рар не са ста ве у ко ји ма 
на ла зи мо при ре ђи вач ки рад, тј. све стан ода бир и ком би но ва ње ма те ри ја ла. Ова по де ла ни је 
ап со лут на, а у оба слу ча ја под ра зу ме ва се из бор.

Вр ло че сто се у пр вом слу ча ју ра ди о по пу лар ним или тре нут но тра же ним и ак ту ел ним 
из да њи ма. Та ко је у ма на сти ру Ку ве жди ну на стао пре пис по зна тог у оно до ба и об ја вље-
ног у Ве не ци ји де ла Ор то док сос омо ло ги ја,20 пред ви ђе ног као основ но обра зов но шти во у 
вре ме по чет ка про свет них ре фор ми ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа. Слич ној ат мос фе ри 
при па да и књи га при пи са на нај ва жни јем те о ло гу пе тров ске епо хе Те о фа ну Про ко по ви чу, 
чи ји је пре пис (ру ком Кр сте Ма ној ло ви ћа) фи нан си рао ме сић ки је ро мо нах Па хо ми је Јан-
ко вић, а на слов је Ду шев но је зер ца ло, је же јест за кон Бо жи ји.21 Ам бле мат ско-по ет ски збор ник 
Ити ка је ро по ли ти ка, ти пич но де ло ба рок не по е ти ке, ко је Ср би ма у штам па ном ви ду сти же 
из Ру си је, а по том се пре штам па ва и код нас, на шло је та ко ђе свог пре пи си ва ча у ма на-
сти ру Ку ве жди ну.22 Јо ван (у мо на штву ха џи Иси дор) Да мја нов (Да мја но вић), из чи је је ру-
ке овај пре пис иза шао, пре нео је у срп ске ма на сти ре и де ло све тог Ди ми три ја Ро стов ског 
Лэтописъ ска зу ю щь в крат цэ дэzніz t на ча ла міробытіz до рож(да)ства Хр(і)сто ва.23 У Хо по ву 
је Ва си ли је Не дељ ко вић пре пи сао, са ру ске штам па не књи ге, у 18. ве ку код нас чу ве но де ло 
Апоф тег ма та Бе ња ша Буд ног.24 Осим ових иза бра них при ме ра, има до ста пре пи са ко ји су 
очи глед но ру ског по ре кла, али им ни је ла ко уста но ви ти ори ги нал, ни ти да ли су до слов но 
са чи ње ни пре ма из вор ни ку.25 За ни мљи вост је и по сто ја ње пре пи са не пра во слав ног те о ло-
шког по ре кла, по пут де ла еван ге лич ког те о ло га Да ни је ла Хајн ри ха Пур гол да у Кру ше до лу.26 
Ипак, ни су се пре пи си ва ла са мо бо го слов ска де ла, ни ти она ду хов не ин спи ра ци је. До на ших 
ма на стир ских би бли о те ка сти за ли су за пад ни ауто ри у ру ском пре во ду, па се де ша ва ло и да 
се они пре пи су ју у не до стат ку ори ги нал них из да ња, као што је у Гр ге те гу на стао пре пис ге о-
граф ског де ла Јо ха на Хиб не ра.27

Огро ман ути цај на из бор ма те ри ја ла за пре пи си ва ње има ла је окол ност да се ме ђу Ср би ма 
тог до ба ја вља ју пр ве шко ле, као и да се по ха ђа ју оне у Ру си ји, на пр вом ме сту у Ки је ву, што 
се ни је мо гло из ве сти без уџ бе ни ка. Пр ви ме ђу њи ма би ли су сва ка ко ру ског по ре кла, а он да 
на ста ју и срп ски. Од њих по свом зна ча ју без прем ца је Епи том Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, ко ји је 
ко ри штен као уџ бе ник у но во сад ским бо го слов ским шко ла ма, а по што је од ње го вог на стан ка 
до об ја вљи ва ња про те кло ви ше од че тврт ве ка, у ме ђу вре ме ну је пре пи си ван: у ма на сти ри ма 

20  Са ва Пет ко вић. Ма на стир Ку ве ждин и Див ша у XVI II ве ку (Но ви Сад: На то ше вић, 1936), 32.

21  ССЗН, 8666. Књи га је на ђе на у ма на сти ру Ра ко вац.

22  Пет ко вић, Ма на стир Ку ве ждин и Див ша, 33.

23  Исто.

24  Ти хо мир Осто јић, До си теј Об ра до вић у Хо по ву (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1907), 363. Ако ни су са ми пре пи си ва ли, мо на си су се 
уме ли по тру ди ти да пре пи се ва жних књи га, ко јих ни је би ло штам па них на срп ском (ру ско сло вен ском), за до би ју за ма на стир-
ске би бли о те ке. Та ко је у Кру ше дол 1753. при сти гао пре пис (ко ји је са чи нио зе мун ски све ште ник Сто јан Пе тров 1739) по зна тог 
де ла Ага пи ја Лан до са Гре шних спа се ни је у сло вен ском пре во ду Са му и ла Ба ка чи ча. С. Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру-
ше до ла, бр. 64.

25  Ма на стир ске збир ке Кар ло вач ке ми тро по ли је би ле су пу не ру ских из да ња бе се да ота ца Цр кве, пре све га Јо ва на Зла то у ста, а 
по том Је фре ма Си риј ског, Гри го ри ја Бо го сло ва, Аве До ро те ја итд., уз зна тан број књи га но ви јих ру ских те о ло га. Уз тај ма те ри јал 
сва ка ко да ни је би ло не мо гу ће са ста ви ти збор ник по соп стве ном на хо ђе њу, а ако су би ле по треб не на ци о нал не те ме, мо гли су 
се на ћи и ори ги нал ни срп ски ру ко пи си, ко је је са мо тре ба ло је зич ки са о бра зи ти но вом ру ско сло вен ском стан дар ду.

26  Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, бр. 66.

27  ССЗН, 8430. На слов ру ског по сред ни ка је: Зем но вод на го кру га крат кое опи са ние из ста рыя и но выя ге о гра фии (ста ра њем Пе тра 
Ве ли ког из да то у Мо скви 1719).
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га на ла зи мо у ви ду са мо стал не ру ко пи сне пу бли ка ци је, као у Ку ве жди ну28 или Ме си ћу,29 или 
у скло пу ра зних збор ни ка, као у Кру ше до лу, Хо по ву30 и Ора хо ви ци;31 ова два по след ња осим 
ње га са др же и Но ва ко ви ће ву Про пе ди ју,32 та ко ђе бо го слов ски са став уџ бе нич ког ка рак те ра.

Кре а тив ни ји вид ства ра ња ру ко пи сних књи га у 18. ве ку на ла зи мо у прак си са ста вља ња 
збор ни ка, вр ло че стој у ма на сти ри ма Кар ло вач ке ми тро по ли је. Очи глед но да обра зо ва ни јим и 
вред ни јим мо на си ма ни су би ле до вољ не го то ве штам па не књи ге ка ко би ис ка за ли сво ја ду хов-
на и ин те лек ту ал на стре мље ња, па су се ста ра ли да пра ве ком пи ла ци је по сво јим по тре ба ма и 
уку су. Осим то га, сва ка ко да део раз ло га ле жи и у чи ње ни ци да се све по треб не књи ге ни у ком 
слу ча ју ни су мо гле на ћи у јед ном ма на сти ру, због че га су мо на си мо жда и би ва ли при мо ра ни 
да пра ве ру ко пи сне из во де из књи га ко је су сма тра ли ва жним, а са ми их ни су лич но по се до-
ва ли, или су их мо жда мо гли тек при вре ме но по зај ми ти с не ког дру гог ме ста. У прин ци пу, са-
ста вља ње збор ни ка ко ји су са др жа ли, ре ци мо, бе се де ра зног по ре кла, је сте на сле ђен оби чај, 
а у 18. ве ку је спе ци фич но то што у се њих укљу чу ју тек сто ви из ру ских штам па них књи га, без 
об зи ра да ли су они кла сич ног па тро ло шког или но во ве ков ног ру ског по ре кла. На тај на чин су 
ма на стир ске би бли о те ке пре ва зи ла зи ле мо гућ но сти ко је је ну ди ло тр жи ште, а та ко ђе из ла зи-
ле и из окви ра соп стве них мо гућ но сти, ства ра ју ћи до дат ни ква ли тет. Као илу стра ци ју мо же-
мо на ве сти хо пов ске збор ни ке, по зна те још од чу ве не књи ге Ти хо ми ра Осто ји ћа о До си те ју 
Об ра до ви ћу. Пр ви је са ста вио не фор мал ни учи тељ До си те јев, хо пов ски је ро мо нах (ка сни је 
игу ман) Ва си ли је Не дељ ко вић: тај збор ник је у ства ри из бор из две вр ло по пу лар не и ра ши ре-
не књи ге Си ме о на По лоц ког Обед ду шев ни и Ве че ра ду шев на,33 ко је че сто на ла зи мо по срп ским 
ма на сти ри ма.34 Из њих се у Хо по ву чи та ло у цр кви.35 Дру ги збор ник је, ка ко ка же Осто јић, 
„чи та ва ма ла ен ци кло пе ди ја зна ња“, на пре ко хи ља ду стра на, са око 120 по себ них чла на ка. 
Ње гов тво рац је хо пов ски мо нах Спи ри дон, ко ји је по ка зао ши рок ин те лек ту ал ни ин те рес. 
Осим из во да из бо го слов ских књи га (ту су Но ва ко ви ће ви Епи том и Про пе ди ја, као и ка ти хи зис 
ру ског учи те ља В. Кри жа нов ског), он је у ње га укљу чио и тек сто ве исто риј ске са др жи не (из ме-
ђу оста лог, део Хро ни ка гро фа Бран ко ви ћа, на род не срп ске при ви ле ги је, не ко ли ко тек сто ва из 
Ба ро ни ја), ди дак тич ке са ста ве, па и оне чи сто ли те рар не са др жи не, Езо по ве ба сне, а по том и 
де ла из ге о гра фи је. Збор ник се окон ча ва Ју сти ни ја но вим и Ду ша но вим за ко ни ци ма.36 Ва жност 
ова квих са ста ва раз у ме се са ма по се би: обра зо ва ни ји мо на си на тај су на чин пру жа ли мо гућ-
ност они ма ко ји су би ли за ин те ре со ва ни, а са ми ни су би ли ве шти, да на јед ном ме сту до ђу не 
са мо до основ них (и то со лид них) те о ло шких зна ња, не го и до оп штих, ко ја су спа да ла, нај че-
шће пре ко ру ског по сред ни ка, у оба ве зну ли те ра ту ру срп ског ин те лек ту ал ца. За пи си о то ме ко 
је збор ник про чи тао све до че да се не ра ди са мо о мо на си ма,37 па ма на стир ске би бли о те ке и 
на овај на чин до би ја ју ни јан су јав но сти. На рав но, сла бост ова квих ком пи ла ци ја је у чи ње ни ци 
да се ра ди о уни ка ти ма и да је њи хо во ко ри ште ње огра ни че но на је дан про стор.

28  Пет ко вић, Ма на стир Ку ве ждин и Див ша, 32. О Епи то му ви ше код: Ла за Чур чић, „По пу лар ност и не ки про бле ми ши ре ња Епи то ма 
Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа“, у Срп ске књи ге и срп ски пи сци 18. ве ка, 76–92.

29  ССЗНВ, 8420. Овај је при па дао ири шком про то пре зви те ру Ан дре ју Ша ка бен ти, ро ђе ном бра ту па три јар ха Ар се ни ја IV. У Ме сић 
је до спео ве ро ват но пре ко ње го вог си на, Јо си фа Јо ва но ви ћа Ша ка бен те, вр шач ког епи ско па и об но ви те ља тог ма на сти ра.

30  Осто јић, До си теј Об ра до вић у Хо по ву, 360.

31  Ра до слав М. Гру јић, Ср бу ље у бив шем Ва ра ждин ском ге не ра ла ту и Сла во ни ји (За греб: Про свје та, 2016), 265–267.

32  Vla di mir Mo šin, Sta ri ru ko pi si Sr ba u Hr vat skoj od XI II do XX sto lje ća (Za greb: Po vi je sni mu zej Hr vat ske, 1970), br. 57. Пре пи си овог 
де ла за бе ле же ни су и у Дал ма ци ји – у ма на сти ри ма Кр ка (Mo šin i Ra de ka, „Ći ril ski ru ko pi si...“: 198) и Дра го вић (Isto: 206), што 
је ја сан знак да се бо го слов ска обра зо ва ност из Кар ло вач ке ми тро по ли је ши ри ла и ван ње не ју рис дик ци је, ства ра ју ћи и на тај 
на чин је дин ствен ду хов ни про стор.

33  Осто јић, До си теј Об ра до вић у Хо по ву, 349.

34  Ви ди: Жар ко Вој но вић, „Ко је аутор књи ге ‘Сти хи о не де љи’ (Беч, 1792)?“, Брат ство бр. 19 (2015): 151–166.

35  Ва си ли је Не дељ ко вић је са ста вљач и збор ни ка ко ји се на ла зио у Кру ше до лу, са не ко ли ко те о ло шких тек сто ва, из ме ђу оста ло га 
очи глед но и Епи то мом (ко јег Са ва Пет ко вић ни је пре по знао) – Пет ко вић, Опис ру ко пи са ма на сти ра Кру ше до ла, 198.

36  Осто јић, Нав. де ло, 350–359.

37  Исто, 377.
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Про цес ства ра ња ру ко пи сних књи га за ма на стир ске би бли о те ке укљу чу је у се бе још не ке 
аспек те, од ко јих је мо жда нај ва жни ји пре во ђе ње. Узме мо ли у об зир чи ње ни цу да је ве ли ки 
део ова квих збор ни ка ру ског по ре кла, тре ба има ти у ви ду да ти тек сто ви ни су пре у зи ма ни у 
пот пу но сти до слов но. Иако се ру ско сло вен ски је зик, ко ји се у Кар ло вач кој ми тро по ли ји зва-
нич но ко ри сти још од по чет ка дру ге че твр ти не 18. ве ка, сма трао за јед нич ким, ин тер на ци о нал-
ним те у не ку ру ку и срп ским, због прак тич них раз ло га он се по ср бљи вао, на ро чи то та мо где 
је у из вор ном тек сту пре власт за до би јао ру ски на род ни је зик. По ме ну ти хо пов ски збор ни ци, 
на ро чи то Спи ри до нов, пред ста вља ју по ср бе у том сми слу. Ипак, има и пот пу них пре во да ко ји 
се ја вља ју у ру ко пи си ма. До бар при мер је у то до ба ве о ма це ње но по ле мич ко де ло Или је Ми-
ни ја та Ка мен са бла зни, ко је је у Фе не ку пре вео са грч ког из вор ни ка Ви кен ти је Ра кић.38

Ко ли ко је жи ва би ла пре пи си вач ка де лат ност, а до не кле и ори ги нал на или ба рем ком пи-
ла тор ска аутор ска у то вре ме, мо же се ви де ти на при ме ру ма на сти ра Гра бов ца, где је са чу ван 
зна тан број ру ко пи са из 18. ве ка. За мно ге од њих се зна да су на ста ли у са мом ма на сти ру, а 
дру ги су та мо при сти гли за јед но с мо на си ма ко ји су у ње му бо ра ви ли. И јед ни и дру ги до бро 
осли ка ва ју кул тур ну и ин те лек ту ал ну кли му вре ме на. Притом, мо же мо чак и за о би ћи тип ску 
вр сту ру ко пи сних књи га као што су по ме ни ци, теф те ри, „па ру си је“ (по пи си при ло жни ка за ко је 
се слу жи ли тур ги ја) итд., ко је на ла зи мо по свим ма на сти ри ма о ко ји ма се у овом ра ду го во ри, 
јер или пред ста вља ју по сле ди цу ад ми ни стра тив ног де ло ва ња ма на стир ских вла сти, или ни су 
ор ган ски део ма на стир ске би бли о те ке по пут бо го слу жбе них или књи га за чи та ње. Ру ко пи сне 
књи ге Гра бов ца тач но по ка зу ју шта је за ни ма ло чо ве ка ду хов них ин те ре со ва ња 18. ве ка, ко ји-
ма се до да ју и оп ште кул тур на. Уз не ко ли ко бо го слу жбе них књи га, ка кве на ла зи мо и на дру гим 
ме сти ма, ова ма на стир ска збир ка по се ду је и кла сич не ме шо ви те ру ко пи сне збор ни ке ли тур-
гиј ских и бо го слов ских тек сто ва,39 уоби ча је не збор ни ке бе се да,40 пу бли ка ци је са си сте мат ским 
из ла га њем не ког бо го слов ског пи та ња као што је је дан спис о све тим тај на ма,41 у то вре ме 
по пу лар не књи ге као што је већ по ми ња но де ло Апоф тег ма та,42 као и Апо ло ги ја све тог Ди ми-
три ја Ро стов ског, оми ље ног са вре ме ног те о ло га. На ро чи то се гра бо вач ка би бли о те ка од ли ку-
је ко лек ци јом те о ло шке ли те ра ту ре по ле мич ког ка рак те ра, без ко је се ни је мо гла за ми сли ти 
са вре ме на обра зов на и пе да го шка спре ма. Књи гу Ответ пра во слав на го ње ко је го хри сти ја ни на 
Ни ки фо ра Те о то ки са су сре ће мо у чак три раз ли чи те ру ко пи сне ва ри јан те,43 што нам го во ри 
да се у ма на сти ру ве ро ват но све сно ра ди ло на раз во ју по ле мич ког бо го сло вља у сре ди ни са-
свим не на кло ње ној пра во слав ни ма. То по твр ђу је и пре пис ан ти ка то лич ког (и ан ти ки јев ског) 
трак та та Ме чец ду хов ни44 бра ће Ли худ, чу ве них грч ких учи те ља ко ји су у по след њој че твр ти ни 
17. и по чет ком 18. ве ка ра ди ли у Мо скви. За нас је осо би то ва жно што је дан од пре пи са све-
до чи о жи вом при су ству срп ске бо го слов ске шко ле, чи ји су се про из во ди ши ри ли нај че шће 
баш у пре пи си ма (и до да нас на жа лост ни су из да ти), као што је Бес при стра сна ја исто ри че ска 
по вест о раз де ле ни ји во сточ ни ја и за пад ни ја цер квеј Јо ва на Ра ји ћа.45 То ме мо же мо при бро ји ти 
и ру ко пи се ко ји при па да ју нај ве ро ват ни је пе ру Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа,46 ко ји је део жи во та 

38  ССЗН, 8845. Срп ски (тач ни је ру ско сло вен ски) Ра ки ћев на слов гла си: Ка ме нъ са бла зна или изzсненіz w на ча лэ и из вэст ны хъ 
причина хъ раз до ра и несогласіz обо их8 цр8квеи восточныz и западныz, с пzти раздорwвъ и ра зно стей. На срп ски је ова књи га пре ве де на 
и из да та тек 1845, под на сло вом Ка ме нъ пре ты ка нія или По вѣ стъ о по чет ку и при чи ны раз дѣ ле нія гре че ске и ла тин ске цр кве; као 
и о пе тъ пре пи ра тел ны во про са, у ко и ма се не со гла ша ваю.

39  На де жда Р. Син дик, Ми ро сла ва Гро зда но вић-Па јић и Ка та ри на Ма но-Зи си, Опис ру ко пи са и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке 
Срп ске пра во слав не епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1991), бр. 38.

40  Исто, бр. 27. Ов де је нај ве ро ват ни је пре пи са на не ка ру ска штам па на књи га.

41  Исто, бр. 22. И овом слу ча ју очи глед но се ра ди о пре пи су не ког ру ског штам па ног ори ги на ла.

42  Исто, бр. 23. Овај је пре пис на стао у но во сад ском бо го слов ском се ми на ру.

43  Исто, бр. 31, 32, 84.

44  Исто, бр. 16.

45  Исто, бр. 29.

46  Исто, бр. 30.
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про вео баш као епи скоп Бу дим ске епар хи је, окон чав ши но во сад ску про фе сор ску ка ри је ру. 
Мо жда баш са њом има ве зе чи ње ни ца да је у Гра бов цу са чу ван из ве стан број оно вре ме них 
уџ бе ни ка ко ји су се ко ри сти ли упра во у тим шко ла ма. Њи хов нај ве ћи део де ло је, очи глед но и 
за о став шти на, игу ма на Ар се ни ја Те о фа но ви ћа, ко ји их је три де се тих или че тр де се тих го ди на 
пре пи си вао у По кро во-бо го ро дич ној шко ли у та да шњем Пе тро ва ра дин ском Шан цу, ка сни јем 
Но вом Са ду: Уџ бе ник ло ги ке и фи ло со фи је, Фи ло соф ски спи си, Оп шта фи ло со фи ја и ме та фи зи ка, 
Ло ги ка, Ал ге бра и три го но ме три ја.47 За ни мљи во је и да су не ки пре пи си на ста ли и за по тре бе 
обра зо ва ња гра бо вач ких мо на ха; њих је по бла го сло ву игу ма на са чи нио је ро ђа кон Да нил.48

Мо жда нај по зна ти ји, ме ђу тим, ру ко пис са чу ван у ма на сти ру је Гра бо вач ки ле то пис,49 на-
стао у тра ди ци ји сред њо ве ков ног жан ра, је дан од рет ких ле то пи са са чу ва них из тог вре ме на.50 
И на кра ју овог пре гле да ру ко пи са ма на сти ра Гра бов ца 18. ве ка, тре ба се сва ка ко вра ти ти на 
на ци о нал не бо го слу жбе не те ме, чи ји је нај бо љи из раз тзв. Ср бљак Ан то ни ја Гра бо вач ког, ко ји је 
на ста јао то ком го ди на у ма на сти ри ма Ра ков цу, Ши ша тов цу и на кра ју до вр шен баш у Гра бов-
цу, са слу жба ма срп ским све ти те љи ма.51 Осим ње га, кла си чан је и при мер ру ко пи сне слу жбе 
ло кал ном срп ском све ти те љу, Сте фа ну Шти ља но ви ћу.52 Са свим овим књи га ма гра бо вач ка би-
бли о те ка сва ка ко пред ста вља квин те сен ци ју ру ко пи сне прак се свог вре ме на, јед на ко по ин те-
ре со ва њи ма као и по до стиг ну ћи ма.

Иако је пре пи си ва ње књи га у 18. ве ку би ло сва ка ко пе ри фер ни вид по пу ња ва ња ма на стир-
ских би бли о те ка на те ри то ри ји Кар ло вач ке ми тро по ли је, оно је ва жно јер пред ста вља још увек 
жи ву тра ди ци ју, ма да већ ве о ма осла бље ну, и ја сну ве зу са сред њим ве ком. Са дру ге стра не, 
труд да се до књи га до ђе на би ло ко ји на чин, па ма кар и тај ана хро ни, као и да се ства ра ју 
ком пи ла ци је пре ма спе ци фич ним по тре ба ма, све до чи о же љи мо на ха да сво је лич не, а и ма-
на стир ске би бли о те ке, не пре ста но обо га ћу ју, а уз то да вр ше и ду хов ни ути цај на сво ју хри-
шћан ску око ли ну.
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Copying Activity in Monasteries 
on the Territory of the Metropolitanate of Karlovci in the 18th Century

Summary
Although it was not typical for the rest of Europe in the 18th century, copying was still present in Serbian monasteries 
of that time, including those on the territory of the Metropolitanate of Karlovci. This was caused by the lack of a 
stable market in the fi eld of printed books, the content shortcomings of new Russian books, and the lack of fi nancial 
resources. It was not rare that due to that fact even books of theology, which were imported from Russia massively, 
especially in the fi rst half of the century, were copied. Copying the services for Serbian saints that did not exist 
in the new Russian books, as well as the national biographical and historiographical literature, from the biography 
of Saint Sava to the Chronicles of Count Georgi Branković, was the characteristic of the Serbian monasteries. The 
monks testify to their attachment to modern trends by frequently copying the works of academic Russian theology 
of the 17th and 18th centuries, which represent the standard educational literature of that period. Russian culture 
was also a mediator between the Serbian and West European cultures, so the books of non-Orthodox authors were 
copied in Russian translations as well. The emergence of a new school system with the Serbs after the Russian model 
is illustrated by the widespread practice of copying theological school textbooks, among which the most signifi cant 
is Epitome by Dionysius Novaković. A large number of copied works of the Orthodox polemic anti-Catholic literature, 
both Greek and Russian and Serbian, which is certainly a feature of theology of this time and the result of academic 
education, should be observed in this context. As a consequence, there were numerous copies of textbooks on 
nontheological subjects studied in the schools of Novi Sad and Sremski Karlovci, which shows that the monks of the 
Metropolitanate of Karlovci became more and more educated. A more creative way of dealing with copying books, 
as a refl ex of medieval practice, was composing personal anthologies. They were mostly compilations of texts 
from Russian printed books, which contained, in addition to the works of recent Russian theology, a lot of works 
from the patristic period, as well as historiographical, pedagogical, legal or literary texts. An illustrative example 
of a monastery library with a high degree of content of the 18th century copies is the collection of the Grabovac 
Monastery, which has got all the types of books typical for this period. 

Keywords: manuscripts, copying, monasteries, Metropolitanate of Karlovci, 18th century, monastery libraries, 
manuscripts of Grabovac Monastery
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